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Tid for bytte av filterpatron

“Jeg vil
ha rent
vann!”
Internasjonale tester viser
at Pentex vannrense-
systemer er effektive mot
humus, klor, bakterier og
tungmetaller. Pentex
systemet skiller seg klart ut
sammenlignet med andre
systemer. Ved hjelp av
Pentex-systemene er du
alltis sikret rent og friskt
drikkevann.
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RENT, FRISKT DRIKKEVANN VED HJELP AV PENTEX VANNRENSE-SYSTEMER
Problemet mange av oss har med dårlig kvalitet på vannet, kan nå løses på en enkel og 
rimelig måte uansett drikkevannskilde.
PENTEX rensepatron fungerer på følgende måte:

ENKEL INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD
A-10 koples direkte på eksisterende kjøkkenkran med medfølgende adapter. 
Skru av den perlatoren/strålesamleren som sitter på kranen og skru på den medfølgende.

Det er benyttet førsteklassen materialer til alle våre renseanlegg. 
Rensepatronen er enkel å skifte og har 100% renseeffekt så lenge vannet renner 
igjennom. Rensepatronen bør skiftes 1 gang pr. år.

Når anlegget står ubrukt over en lengre periode, bør vannet renne fritt i ca. 3-5 minutter 
før bruk.
Pentex vannrensesystem kan benyttes over alt der det finnes kran med vann under trykk.
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Koples direkte på eksisterende kjøkkenkran med medfølgende adapter. (M22/M24)

Kunstfiberduk som samler opp humus og mikroskopiske partikler.

Komprimert kullblokk som reduserer skadelige stoffer og gjør enheten effektiv

RENSEPATRONEN REDUSERER OPPTIL 100% AV ALLE SKADELIGE STOFFER I VANNET.
PENTEX rensepatron er testet over lang tid hos uavhengige laboratorier, og følgende 
egenskaper kan dokumenteres:

Ingen bakterievekst i systemet. Rensepatronen reduserer opptil 100% av E.Coli-bakter-
ier, termostabile koliforme bakterier, klor, giftige kjemikalier og tungmetaller.

Rensepatronen er også effektiv mot farge, vond lukt og smak. 
NB! Fjerner ikke sporstoffer og mineraler.
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Noen av våre kunder: Det Norske Radiumhospitalet, Fysiologisk Institutt, Dyno Industrier, Norsk Hydro, Stavanger Rørhandel, Rygge Flystasjon, LO-skolen, Bryggeriene Borg og Hansa.

Vi kan også levere jern, mangan, svovel, kalk, PH og UV-systemer.

Komplett filter A-10 
Rensepatron for A-10
Komplett filter A-5
Rensepatron for A-5 

Ved postforsendelse kommer porto og oppkravsgebyr i tillegg.

PX-93
Filterpatron for A-10

PX-93
Filterpatron for A-5

Kunstfiberduk og komprimert 
kullstøv. 
Reduserer vannets innhold av 
tungmetaller, klor, kjemiske og 
bakteriologiske forurensninger, 
farge, lukt og smak.

Modell A-10 Modell A-5

HUSK! RENT VANN, VÅR VIKTIGSTE NÆRINGSKILDE.
2.490,- inkl.mva

590,- inkl.mva
1.790,- inkl.mva

390,- inkl.mva

Kr.:  
Kr.:  
Kr.:  
Kr.:  PRISER


